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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 32/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

      Θέμα: Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου 
 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 12757/18-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 100 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 

Δήμου Πρέβεζας (Αλ.Βουκελάτος) που έχει ως εξής:  

 

«…Σχετ: Η από 18-4-2021 αγωγή του Ιωάννη Κόττα του Θεοδώρου, κατοίκου Χειμαδιού 

Πρέβεζας κατά του Δήμου Πρέβεζας. 

 

Ο Ιωάννης Κόττας του Θεοδώρου, είναι εργολάβος και ζητεί με την ανωτέρω αγωγή του να 

του καταβληθεί συνολικά το ποσό  των 23.045,40€, για το μεν ποσό των 18.585 € με το νόμιμο 

τόκο από την επίδοση της αγωγής και για το δε ποσό των 4460,40 € με το νόμιμο τόκο από την 

επομένη της καταβολής του ανωτέρω ποσού, από το Δήμο Πρέβεζας, από εργασίες με σκαπτικά 

μηχανήματα στις Κοινότητας Βράχου, Ριζών και Χειμαδιού της Δ.Ε. Ζαλόγγου, επικαλούμενος 

προφορικές εντολές του τότε Αντιδημάρχου Κων/νου Ματέρη. 

Από το με αριθμ. πρωτ. 9937/18-5-2021 (επισυναπτόμενο) έγγραφο του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, προκύπτει ότι από τα στοιχεία που υπάρχουν στο 

λογιστήριο για τα έτη 2017 και 2018 δεν υπάρχει καμία οφειλή.     
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Στα πλαίσια υποστήριξης της υπόθεσης σας παρακαλώ να μου χορηγηθεί εντολή να αντικρούσω 

την αγωγή γνωστοποιώντας μου τυχόν μάρτυρες που γνωρίζουν τα γεγονότα ώστε να λάβω 

πριν την πιο κάτω ημερομηνία ένορκες καταθέσεις. Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης 

προτάσεων στο Δικαστήριο είναι η 6/9/2021.…». 

                              

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  

Ο κ. Κωστούλας δήλωσε: «Με βάση το έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας ότι δεν υφίσταται 

οφειλή να αντικρούσουμε την αγωγή».  

 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση του νομικού συμβούλου 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

 

Χορηγείται η νόμιμη εντολή και πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Πρέβεζας, 

Δικηγόρο, όπως συνομολογήσει την με αρ.κατ.108/27-04-2021 αγωγή ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, του Ιωάννη Κόττα του Θεοδώρου, κατοίκου Χειμαδιού 

Πρέβεζας κατά του Δήμου Πρέβεζας. 

Εγκρίνουμε όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικαστικές πράξεις που έκανε ο πληρεξούσιος 

Δικηγόρος μας στα πλαίσια της ως άνω εντολής και θεωρούμε αυτές έγκυρες και ισχυρές. 

 

 

 

   Ο κ. Κωστούλας μειοψήφησε. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  361/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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